
SPF Seniorerna    Protokoll 1(3) 

Jämtland-Härjedalens distriktet    

Distriktsstämma    2022 04 07 

 

Plats: Spiltas Restaurang Travet  

Tid: kl. 14.00 -16.00 

Närvarande:      Bil.1 

§ 1 Distriktsstämman öppnas                                                                                                                          

Vice ordförande Knut Rickardsson hälsade välkommen och hälsade från ordförande Martin 

Rolén, som insjuknat, och förklarade stämman öppnad.  

§ 2 Val av mötesfunktionärer                                                                                                                    

Till stämmoordförande valdes Per Söderberg. Till protokollförare valdes Kristina Andersson  

Till justerare tillika rösträknare valdes Gunhild By och Sten-Inge Mårdbrink 

§ 3 Fastställande av röstlängd                                                                                                           

Beslutades att godkänna ombuden som avprickades vid entrén som röstlängd                                      

§ 4 Stämmans kallelse                                                                                                                          

Mötet beslutade att stämman kallats i stadgeenlig behörig ordning. 

§ 5 Fastställande av dagordning                                                                                              

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen med tillägg om  information 

om stadgeändring § 14. 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse/ årsredovisning                                                        

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen har varit tillgänglig på hemsidan. En justering 

gjordes vad beträffar valberedningens sammansättning. Sven-Olof Andersson har också 

ingått i valberedningen. Efter kassörens korta redogörelse                                                          

Beslutade stämman att godkänna verksamhetsberättelsen/ årsredovisningen med justering 

och lägga den till handlingarna.    Bil.2

  

§ 7 Revisionsberättelse                                                                                                          

Revisionsberättelsen lästes upp av sittande ordförande.                                                         

Stämman beslutade att lägga den till handlingarna.     Bil. 3 

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning          

Stämman beslutade att fastställa årsredovisning, resultat- och balansräkning enligt 

revisorernas tillstyrkan.     Bil. 4 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet                                                                                                                        

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 enligt revisorernas 

tillstyrkan. 



      2(3) 

§ 10 Behandling av verksamhetsplan inklusive budget/budgetramar för 2022                    

Från ombuden framfördes synpunkter på att Folkhälsofrågorna saknades som en rubrik, 

viktigt att i planen spegla vikten av arbetet med dessa frågor.                                                              

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.                                        

Utbildningsansvarig Iréne Westberg informerade under punkt 23, om pågående och 

kommande aktiviteter/utbildningar. 

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter                                                                                                 

Beslutades att ha oförändrad avgift 20 kr/år till distriktet 

§ 12 Arvoden och ersättningar                                                                                                       

Beslutades enligt valberedningens förslag att 12 000 kronor, oförändrat, avsätts för 

ersättning till styrelsen som fördelas inom styrelsen. 

§ 13 Motioner                                                                                                                                      

Inga motioner hade inkommit 

§ 14 Förslag från förbundet och distriktsstyrelsen                                                                

Informerades att förbundskongressen antagit nya stadgar att gälla fom2022 01 01- se länk 

https://spf.foreningssupport.se/forbund/stadgar/ 

§ 15 Antal ombud till nästkommande stämma/kongress                                                                 

Beslutades att antalet ska vara oförändrat, ordförande + 1 för varje påbörjat 50-tal 

medlemmar.    (Resterande del finns i § 20)                                                                                                                                                 

Beslutades enligt valberedningens förslag                         

§ 16 Antal styrelseledamöter                                                                                                                 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av ordförande 

och 6 ledamöter. 

§ 17 Val av distriktsordförande                                                                                                                  

Till distriktsordförande för 1 år valdes Martin Rolén, Östersund omval 

§ 18 Val av övriga styrelseledamöter                                                                                                  

Thomas Gutke, Östersund omval 2 år                                                                                                                       

Iréne Westberg, Östersund, omval  2 år                                                                                            

Carl Bergsten, Ytterberg nyval 2 år                                                                                                                 

Anne-Marie Blomqvist, Östersund 1 år kvar                                                                                                         

Anna- Marta Roos Näslund Östersund 1 år kvar                                                                                                             

Knut Rickardsson Gimådalen 1 år kvar 

§ 19 Val av revisorer och revisorsersättare                                                                                                      

Till revisorer valdes Göran Näslund Kälarne omval 1 år                                                                             

Nils Göran Fürstenberg Frösön omval 1 år     

 Som ersättare valdes Sven Hellström Lit och Ola Lanner, Östersund omval 1 år 3(3) 



§ 20 Val av ombud och ersättare till stämma/kongress                                                                                      

Beslutades enligt Valberedningens förslag, att styrelsen utser ombud till förbundsstämman. 

§ 21 Nomineringar av ledamöter till kommunala pensionärsråd (KPR) samt regionala 

pensionärsråd (RPR)                                                                                                                                            

Mandatperioden följer den politiska mandatperioden. Avdelningarna i respektive kommun 

samverkar vid val av ledamöter och ersättare i KPR                                                                        

Beslutades att styrelsen får uppdraget att utse representanter till RPR. 

§ 22 Val av valberedning                                                                                                                      

Valberedningen föreslås bestå av 3 ledamöter                                                                                       

Stämman beslutade att välja Kia Rydell  Rödön sammankallande, omval,  Gunvor Jansson, 

Ytterberg, omval Sven-Olof Andersson Östersund omval 

§ 23 Övriga frågor                                                                                                                 

Utbildningsansvarig Iréne Westberg sammanfattade de planerade utbildningsutbud, som 

finns i verksamhetsplanen. Hon lyfte speciellt vad som kommer att ske under 

friskvårdsveckan den 16-20 maj, samt att det på nätet finns och kommer att finnas olika 

föreläsningar som speglar ”Folkhälsa ur ett äldreperspektiv”. 

Förbundsstyrelserepresentanten Anders Bergsten, som gästade oss informerade om de 

huvudfrågor som förbundet driver och har påverkansarbete inom. Exempel:Boendefrågor, 

miljöprogram,tandvårdsfrågor, ”stoppa springet”/ hemtjänstfrågor, vaccinationsprogram, 

Seniorråd. 

§ 24 Avtackningar                                        
Vice ordförande Knut Rickardsson avtackade avgående ej närvarande styrelseledamoten Jan-
Olof Olofsson samt Anders Bergsten, ordförande och protokollförare för mötet. 

§ 25 Avslutning                                                                                                                                  

Mötesordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade stämman. 

 

Östersund 2022 04 07 

 

Kristina Andersson   Per Söderberg             

Stämmosekreterare   Stämmoordförande 

 

Justeras: 

 

Gunhild By    Sten-Inge Mårdbrink 

    

 



 

 

 

 

 

 

 


